
Na podlagi 17. in 21. ilena Zakona o Sportu (Uradni Iist RS,5t.29117, 2LlL8 in 82/20),10. dlena Odloka o sofinanciranju letnega
programa Sporta v Obdini Moravske Toplice (Uradni list RS,5t.20/2020) in 6. dlena Letnega programa Sporta v Obdini Moravske
Toplice 3t. 410-0010/2027-5 z dne 3.2.2021, obtina Moravske Toplice ob.javlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINAI{CIRANJE TETNEGA PROGRAMA SPORTA V OBCINI MORAVSKE TOPLICE ZA IEIO 2021

1. Narocnik iavnega razpisa za sofinanciranje LPS (v nadalievaniu JR):
OBaINA MORAVSKE TOPLICE, Kraniieva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.

2. Predmet JR:

Za uresnidevanje javnega interesa v Sportu se v obdini Moravske Toplice v letu 2021 z JR sofinancirajo:
SPoRTNI PRoGRAMI:
. Prostolasna lportna vzgoja otrok in mladine:

o celoletni prostoaasni programiza otroke in mladino:do 5, do 15 in do 19 let (sV-PRO).

o celoletni pripravljalni programi za otrckei U-6/7, U8/9, U-10/11 (5V-PR|).

r Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunskiiport (5V-USM):

o celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/f3, U- L4/f5 lel, U-L6/L7 , U-Lghg,
. Kakovostnilport((5):

o celoletni tekmovalni programi odraslih,
. Sportna rekreacUa (RE):

o celoletniiportno rekreativni programiodraslih.
. Sport stareilih (55TA):

o celoletni Sportno rekreativni progra mi starejlih.
SPoRTNt oBJEKTt:
o vzdrievanje Sportnih objeldov in povrsin za iport v naravi.

ORGANIZIRANOST V SPORTU:

. Delovanje iportnih dru5tev,

. Delovanje obdinske Sportne zveze,

SPoRTNE PRtREDTTVE:

o Sportne prireditve v izvedbilportnih druStev,
o Sportne prireditve v izvedbiObdinske lportne zveze.

3. upraviaeni izvajalci [P5:
Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 4. ilenu Odloka o sofinanciranju LPS v obdini Moravske Toplice, upraviieni izvaialci pa so,

E€ izpolnjujejo pogoje:
r imajo sedei v obdini Moravske Toplice,
. so na dan objave JR za sofinanciranje LPS najmanj eno (1) leto registriraniv skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna

dejavnost je izvajanje Sportnih programov,
. izvajajo programe/podrodja skladno z odlokom in LPS, se pravoiasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse pogoje

javnega razpisa,
. imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobraien/usposobljen kader za delo v Sportu,
. imajo izdelano finantno konstrukcijo, iz katere so razvidniviri prihodkov in strolkov izvedbe programov,
. imajo urejeno evidenco alanswa (Sportna druStva, zveze) ter evidenco o udeleiencih programov.

PrUavitelji, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, se v nadaljevanju postopka izloaijo iz vrednotenja.

Na lR za sofinanciranje delovanja Obdinske Sportne zveze in Sportnih prireditev v izvedbi Obiinske lportne zveze
kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje:
. ima naziv iportne zveze s sedeiem v obdini Moravske Toplice,
o v zvezo je vkliuienih na.ima nj deset (10) iportnih d ruitev s sedeiem v obdini Mo ravske Toplice,
o zveza je dlanica OKS-252.

lahko

4. Pogoii in merila za vrednotenie podrotii Sporta:
Na JR prispele vloge bodo vrednotene v skladu s pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPS v obiini
Moravske Toplice, ki so sestavni del Odloka in priloga tega iavnega razpisa.

5. ViSina razpisanih sredstev:
Vi5ina razpisanih sredstev na JR znala 68.000,00 €. Proraiunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o
proraEunu obiine za leto 2021 in LPS v obiini za leto 2021.



6. Rok za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31.12.2O2L

7, Razpisnirok:
Rok za prijavo je do vkliutno 26. 3. 2021.

8. Odplranje in obravnava prispelih vlog ter obveltanje o izidu JR:

Postopek JR vodi Komisija za izvedbo JR.

Vloge, ki ne bodo oddane pravoEasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene poiiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo Komisija opravila narkasneje v roku osem (8) dni od zakljuika JR in ne bo javno

V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih (8) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavriena !

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, doloienih v besedilu JR in razpisne dokumentacije za posamezno
podrodje iporta.
Predlagatelji bodo z odloibo direktorice obEinske uprave o izidu razpisa obve5Eeniv roku osem (8) dni po sprejeti odloliwio
izboru. Z izbranimi izvajalci bo iupan obiine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPS za leto 2021.

9. Natln do3tave vlog:
Vlogo za sofinanciranje podroaij iporta za leto 2021 mora predlagatelj izpolniti na priiavnih obrazcih in zraven predlolitivsa
pripadajoia in zahtevana dokazila.

Vlogo (podpisana in iigosana obrazca DSPLOSNO( an DIZJAVA()je potrebno v zaprti ovojnici poslati na naslov:
OB.INA MORAVSKE TOPLICE

KRANJEEVA ULICA 3

9226 MORAVSKE TOPLICE.

Vloga mora bitipravilno oznaEena in sicer:
. polni naslov poiiljatelia

. pripis DJAVNI RAZPTS - sPORT 2021 - NE ODPTRAJ!(

r polni naslov prejemnika: oBelNA MoRAVSKE ToPLlcE, KRANJCEVA ULTCA 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE.

Steje se, da je vloga prispela pravodasno, de je bila oddana zadnji dan roka za oddajo na poEti s priporodeno poiiljko

lzpolnjeno dokumentacijo ,RAZPISNI OBRAZCI( z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski oblikije potrebno v razpisnem
roku poslati na e-naslov: maida,lip ic. prosic@ moravske-toplice.si

10, Kontaktne osebe za dodatne informaciie:
Zainteresiranivlagatelii lahko dobijo dodatne informaciie na Obiinski upravi Obiine Moravske Toplice po telefonu 02l538-
L5-L2, ga. Majda Lipii Prosid, vendar najkasneje do dneva predloiiwe vlog.

11. lnformadje o razplsnl dokumentaciii:
Zainteresirani vlagatelii naidejo razpisno dokumentacijo na spletni strani Obiine Moravske Toplice: https://www.moravske-
toolice.si/za-obcane/razpisi-in-obiave/ ali jo po predhodnem pisnem naroEilu prejmejo po elektronski polti, vendar
najkasneie do dneva predloiitve vlog.

6.

Ta sklep zaine veljati z dnem izdaje.

Stevilka: 571-ooo1/2021-5
Moravske Toplice, 22. 2. 2027
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